
 הפנים משרד לאסור.על לבג״ץ עתירה
 לנקוט ירושלים מזרח תושבי את לחייב
זהות תעודת לקבל כדי מיוחדים צעדים

ריינפלד משה מאת

 עתר הפרס״ להגנת ״המוקד •׳
לצ הגבוה המשפס לבית אתמול

 הפנים משרך. על לאסור דק
 יתשלים מזרה תושבי את לקייב

 שאינם לצעדים) להיזקק הערבים
 המדיני תושבי משאר נדרשים

 חדשה זהות תעודת לקבל כדי
 אבדה. או שנגנבה תעודה במקום

 וסאם של בשמו הוגשה העתירה
 ירושלים מזרח תושב מג׳אהד,
וכ אבדה, שלו הזהות שתעודת

תצהיר להגיש נדרש הוא עת

ל שופט באישור , ע ה ד ב א  ות ה
המי במפלג שוטר של אישורים

מתב בג״ץ מוכתר. ושל עוטים
 מינהל את לחייב בעתירה קש

להנ הפנים במשרד האוכלוסין
 חדשה, תעודה למג׳אהד פיק
 האישורים בכל לחייבו בלא

 כי מודגש, בעתירה הללו.
 ״אינטל״ במפעל העובד מג׳אהד,

 להיעצר חושש העיר, שבמערב
 משום וממנה, לעמדה בדרמ
 ומסיבה זהות, תעודת בידיו שאץ

מביתו. לצאת ממעט גם הוא זו
מ״המוקד אברם, אליהו עו״ד

 כי בעתירה, טוען הפרט״, להגנת
 הערבים ירושלים מזרח תושבי

 שנדרשים במדינה היחידים הם
 שוטר משופט, אישורים להביא

 זהות. תעודת לקבל כדן ומוכתר!
 שיכר’ במדינה, םהיחידי גם הם

 מינהל :'של שירותים לקבל לים
 האזורית בלשכה רק האוכלוסין

ירושלים. שבמזרח
 האישורים כי נטען, p כמו

 בקשיים כרוכים מהם הנדרשים
 מהשופט האישור מעטים. לא

 משפט בית אגרת בתשלום כרוך
 האישור דרישת שקל. 32 בסך

 המבקש את מאלצת מהמוכתר
 שקל 30כ- של סכום לשלשל

 שמעמדו פרסי, אדם של לכיסו
 קבלת הישראלי. בדין מוכר אינו

מטי המיעוטים ממפלג האישור
 ממה, משימה המבקש על לה

 ובתחקיר, בהמתנה כרוכה והיא
בפלילים. חשוד המבקש כאילו

 מ נטען מג׳אהד, של בעניינו
 הזהות תעודת את בדק שוטר
 החשמרי ״מנהרת פתח לד שלו

 שבו: ביום בווידח־ולורחה, נאים״
 לבקש שכח מג׳אהד נפתחה.

 התעודה. את להחזיר מהשוטר
 לנד לחזור הצליח לא מס, לאחר

 כמה לאחר המהומות. "קוסבגלל
 התעודה את לאתר ניסה ימים' ;

 אך משטרה, 'בתחנות'5האמרה
 בד מ הסבדה, המשטרה לשווא.

 בעיר היו התעודה מ^שאבחז
 מרחבי שוטרים אלפי העתיקן?

 הסיכויים; קלושים p 'הארז,'ועל
_ אותז !למצוא.

 תדשהןעלןזלע^ן״ט^ 'תעודה
ר וביזוי.;; טור״' ל ^ ^ ז רי ב ד  ל
 שעליז•,לפנות המוכתר פד מושג
 :^א בחקירתו"^טח>' אליו.
 קובל הוא ק? כמו השפלת רואה

 שעל^להפסיד^ העמדה על-יום
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